Protokoll
Bystämma Klockrike byråd 2018-03-17

Protokoll bystämma 2018
Närvarande:
Lise-Lotte Johansson, Helena Jansson, Lars-Göran Svensson, Lina Rogström, Janne Jansson, Eva Kind,
Lotta Claesson-Melin, Kjell Alsetun, Sofia Gustafsson
§ 1 Bystämman öppnas
Byrådets ordförande Lars-Göran Svensson hälsar alla välkomna och förklarar bystämman öppnad.
§ 2 Val av funktionärer vid bystämman
Janne Jansson utsågs till ordförande för mötet, Sofia Gustafsson till sekreterare samt Lina Rogström
och Lotta Claesson-Melin till justerare och rösträknare.
§ 3 Dagordning
Dagordningen för bystämman godkändes enligt förslag.
§ 4 Kallelseförfarande
Information om datum för årets bystämma har stått i senaste bladet av På gång i Klockrike, notis på
Klockrikes hemsida samt inlägg på Vi som bor i Klockrike på Facebook.
§ 5 Genomgång av medlemsföreningar
Byggnadsföreningen: Ingen representant medverkade under bystämman.
KAIF: Lotta Claesson-Melin representerade föreningen.
Klockrike församlingsråd: Helena Jansson representerade föreningen.
Hembygdsföreningen: Lina Rogström representerade föreningen.
FIK: Janne Jansson representerade föreningen.
Pingstförsamlingen Borensberg – Klockrike: Ingen representant medverkade under bystämman.
Rhododendrondalens vänner: Lars-Göran Svensson representerade föreningen.
§ 6 Verksamhetsberättelse 2017
Lars-Göran Svensson läste upp byrådets verksamhetsberättelse för 2017. Efter diskussion så kommer
justering göras i verksamhetsberättelsen av Lars-Göran Svensson då det står att det gäller
verksamhet för Klockrike byråd under gångna perioden 2017-03-26 – 2018-03-16. Det ska enbart
handla om vad som hänt under 2017. Ändring avseende detta kommer ske av Lars-Göran Svensson
gällande hela verksamhetsberättelsen och kommer skickas ut för påskrift.
Lars-Göran Svensson berättar att arbetet med planerna för utegym går framåt. Byrådet har under
hösten 2017 fått ett så kallat mikrostöd av Leader Folkungaland för att kunna undersöka intresset av
ett utegym i samhället. Intresset fanns och bidrag har sökts för att bygga en friskvårdsanläggning.
Arbetet med den förorenade marken, där utegymmet ska uppföras, kommer att utföras av Motala
kommun.
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§ 7 Kassörens berättelse 2017
Byrådets kassör Helena Jansson berättade om de utgifter som funnits under det gångna året. Vid
årets början hade byrådet 131.969:26 kronor och vid årets slut hade föreningen 104.248:76 kronor.
Bidrag från Folkungaland kommer att redovisas för år 2018 vilket kommer att minska det faktiska
underskottet för 2017.
§ 8 Revisorernas berättelse 2017
Revisorerna har inte några anmärkningar på hur byrådet har använt sina pengar under 2017.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet 2017
Beviljas av samtliga medverkande under mötet.
§ 10 Verksamhetsplan 2018
På gång i Klockrike – vår och höst
Det nya utseendet på På Gång-bladet uppskattas av samtliga närvarande. Det har gett ökas
läsvänlighet och skiljer sig markant från reklambladen.
Utveckla förskola/skola
Lars-Göran tar upp diskussion kring hur skolans utrymme ska användas på bäst sätt när det är så
många barn i Klockrike. En fundering var att kanske bara ha från förskola upp till årskurs 4 då årskurs
5 och 6 får bussas till andra skolor för vissa lektioner nu. Datum för nästa förskole- och skolråd har
ännu inte släppts. Mer diskussioner kommer att komma där och informationen ska föras vidare av
Sofia Gustafsson vid nästa byråd.
Tomter och mark
Det finns ett stort intresse för mark att bygga på i Klockrike. Förhoppning om mer mark att bygga på
finns.
Översiktsplansarbetet
År 2019 kommer det göras en ny översiktsplan över området som kommer gälla i 10 år. Mer
information kommer på ordinarie byrådsmöten framöver.
Vilka frågor är viktiga för oss i Klockrike?
Leader Folkungaland – Byggande av utegym
Summan från Leader Folkungaland är 1,5 miljoner kronor. Många delar ska lösas innan byggandet
kan börja så som sanering av mark och inköp av material. Planen är att allt ska vara klart 2019.
Redovisning av projektet är tidslagt till 2020-12-31.
Arrangemang: Valborg- och midsommarfirande m.m.
Byrådet kommer att stötta med bidrag till facklorna inför valborgsmässofirandet och
hembygdsföreningen kommer söka om eldningstillstånd.
Mer information kommer att komma på informationstavlorna, på hemsida och på Klockrikesidorna
på Facebook.
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§ 11 Budget för 2018
Hur ska bygdepengen (6 000 kronor) användas?
Bygdepengen ska användas till bland annat På gång-bladet.
§ 12 Val av ansvarspersoner i Klockrike byråd 2018 (1 års mandat)
a, Ordförande: Lars-Göran Svensson (omval).
Vice ordförande: Vakant. Byrådet tar i uppdrag att finna en vice ordförande.
Kassör: Helena Jansson (omval).
Sekreterare: Sofia Gustafsson (omval).
b, Teckningsrätten.
Ordförande Lars-Göran Svensson (19490810-1910) och kassör Helena Jansson (19460216-2903) har
nu teckningsrätt var för sig.
§ 13 Val av revisorer och ersättare 2018 (1 års mandat)
Revisorer: Liselott Johansson (omval) och Anita Larsson (omval)
Ersättare: Anna Cronegren (omval).
§ 14 Val av valberedningen och sammankallande för valberedningen (1 års mandat)
Eva Kind (omval) och Claes Lessel (omval). Valberedningens sammankallande blev Claes Lessel.
§ 15 Övriga frågor
Nästa byråd äger rum 2018-08-02 klockan 18:30 på Klockrikegården.
§ 16 Bystämman avslutas.
Janne Jansson tackar alla närvarande för att man medverkade under dagens möte och förklarar
bystämman avslutad.

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Vid protokollet: Sofia Gustafsson

Mötesordförande: Janne Jansson

……………………………………………………
Justerare: Lina Rogström

……………………………………………………
Justerare: Lotta Claesson – Melin

